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شهرداری ارسنجان در نظر دارد به استناد مجوز شــماره  386مورخ  94/7/9شورای اسالمی شهر عملیات حفظ ،نگهداری و توسعه فضای سبز ،اجرای جمع آوری زباله و
تنظیف سطح شــهر و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را به صورت حجمی و به مدت یک سال با کمترین مبلغ پیشنهادی ،طبق شرایط مندرج در اسناد مربوطه به شرکت واجد
شرایط واگذار نماید .متقاضیان می بایســت حداکثر ظرف مدت  10روز کاری از تاریخ درج نوبت اول این آگهی جهت بازدید از شهر ،دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به
شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایست مبلغ  300/000/000ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب  0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به عنوان سپرده
به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .ضمن ًا هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به
عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن های تماس)071(43522134-5 :

مجید ابراهیمی
شهردار شهر ایمن ارسنجان

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940050شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز سعید عرب کارگر به موجب شکایت محمدهادی آذریان به اتهام سرقت
گوشــی تلفن همراه تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده
 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت
مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /18424م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  90682شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
حسین قبادی فرزند خیراله به موجب شکایت سید احمد پالیزی به اتهام
سرقت گوشــی تلفن همراه تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم
نبــودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی
به او طبق ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در
روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود
پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /18420م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

آگهی
ناهید احســان الهی چون جنابعالی به موجب دادنامه شماره  19مورخ
 94/2/1صادره از شعبه ششم شورای حل اختالف محکوم به انتقال خط
تلفن همراه به شــماره  09177058693به نام محمدصادق رستمی
بادنجانی گردیدهاید لذا از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده
روز نسبت به اجرای حکم در دفتر اســناد رسمی شماره  244شیراز
واقع در میدان اطلسی بلوار هجرت نبش کوچه یک مراجعه نمایید در
غیر این صورت پس از انقضای مهلت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 /18436م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  244شیراز
ابراهیم جعفری

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940122شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه یک
شیراز راضیه وطندوست کهنه شهری فرزند حسین به موجب شکایت
علی سلمانپور فرزند نادر به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی توهین و تهدید
از طریق ارســال پیامک تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن
محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق
ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتــب یک نوبت در روزنامه
عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /18419م الف
شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940806شــعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک
شــیراز پدرام کالهی به موجب شکایت محســن نکویی فرزند علی
به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قــرار دارد با توجه به معلوم
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی
به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در
روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود
پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /18426م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه وحید سیدی فرزند حســین به اتهام کالهبرداری و انتقال
منافع مال غیر موضوع شکایت افســانه پروانهنژاد شیرازی در پرونده
کالســه  940826شعبه  19بازپرســی از طرف این دادسرا تحت تعقیب
میباشد و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  169قانون آیین دادرسی
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی در
شعبه  19بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی
و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار
این آگهی به موجب ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18427م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم بهزاد روشننژاد فرزند کرامت به اتهام خیانت در
امانت نسبت به یک دستگاه خودرو سواری پیکان به شماره انتظامی
 255ی  31ایران  73از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ
احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای
عمومــی و انقالب در امور کیفری مراتب بــه نامبرده ابالغ تا پس از
درج آگهی در شعبه  31دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجــب مواد  217و  218قانون
مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /18425م الف
دادیار شعبه  31دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
سید محمد حسینی فرد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شــماره  139460311030000168و  139460311030000167مورخ
 94/5/17هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی قیر و کارزین
تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی فاضل امیری طیبی فرزند کاظم
به شماره شناسنامه  10447و کد ملی  2450104631و مریم قائدی فرزند
حسن به شــماره شناسنامه  1223و کد ملی  2450610987بالمناصفه در
یک قطعــه زمین زراعی به مســاحت  100795/69مترمربع تحت پالک
 27فرعی از  116اصلی واقع در قطعه  4بخش  17فارس شهرســتان قیر
و کارزین مشــهور به اطرویه خریداری از مالک رسمی اسمعیل اسدی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /41م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک قیر و کارزین
قنبر محمدی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1394بخش دو شیراز
برابر مقررات ماده  12قانون ثبت و ماده  59آییننامه مذکور اسامی
اشخاصی که نســبت به امالک مجهولالمالک واقع در بخش  2شیراز
که از اول تیرماه لغایت آخر شهریورماه تقاضای ثبت نموده با ذکر نام
و نام خانوادگی و شماره پالک و محل وقوع ملک مقدار آن برای عموم
به شرح زیر آگهی میگردد:
 -3268/3کامران بامداد فرخ یک دانگ مفروز از ششدانگ یکباب
خانه که عمارت مفروز عبارت اســت از ششــدانگ یکباب اطاق دو
دربی ســمت شرق با قدرالحصه از مشاعات طبق پرونده ثبتی پالک
 3268/3به مساحت  12/60مترمربع کوی لب آب محله بیات بخش
دو شیراز
لذا هر کس نســبت به ملــک مندرج در این آگهــی اعتراض دارد
میتواند طبق ماده  14قانون ثبت از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی
تا نود روز اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت ناحیه دو شــیراز تسلیم
و رسید اخذ نماید چنانچه بین مستدعی ثبت نسبت به پالک مندرج
در این آگهی دعوی در دادگاه مطرح و تحت رســیدگی است کسی
که طرف دعوی یا مستدعی است میتواند برابر ماده  17قانون ثبت
گواهی مشــعر بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و
رســید اخذ نماید ضمن ًا معترض مکلف است طبق ماده  86آییننامه
قانون ثبت و تبصره آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به اداره ثبت و دادخواست الزم به مراجع قضایی صالحه تقدیم کند و
اال حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/3 :
 /16876م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311030000281مــورخ  94/7/16هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی قیر و کارزین تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی رضا امیرزادکانی فرزند خانمیرزا به شــماره شناســنامه 262
صادره از شــیراز به شــماره ملی  2294789725در یک قطعه باغ به
مساحت  51774مترمربع پالک  47فرعی از  8629اصلی واقع در بخش
 11فارس شهرســتان قیر و کارزین مشهور به مدخون خریداری از مالک
رسمی رضاقلی مبین محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /40م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک قیر و کارزین
قنبر محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
محمدحســین تله بازلو با تسلیم سه برگ استشــهادیه که در دفتر
اسناد رسمی شماره  234شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که
تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به پالک  9/1306واقع در بخش 3
شیراز که ذیل ثبت  106426صفحه  207دفتر  622به نام محمدحسین
تله بازلو ثبت و ســند مالکیت شماره  829841الف  85صادر شده و
به علت اثاثکشی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده مراتب طبق مــاده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/16885م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده
شرکت خوشمزه سهامی خاص به شماره ثبت 647
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خوشمزه
(ســهامی خاص) دعوت می شود که روز شنبه
مورخ  94/8/16رأس ساعت چهار بعدازظهر در
محل شرکت خوشــمزه جهت حضور در مجمع
عمومی عــادی و متعاقب ًا پس از اتمام آن حضور
در جلســه مجمع عمومی فوق العاده حضور بهم
رسانند.
دستور جلسه:
-1تغییر در مواد اساســنامه ،سرمایه شرکت
-2انتخــاب هیأت مدیــره -3انتخاب بازرس
-4تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت -5سایر
موارد

هیأت مدیره شرکت خوشمزه

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940339شــعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک
شیراز ســید ابراهیم میرباقری فرزند سید محمد به موجب شکایت
ســیده ســارا علوی به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار
دارد با توجه بــه معلوم نبودن محل اقامــت وی و عدم امکان ابالغ
احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف
مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم
الزم گرفته خواهد شد.
 /18423م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940809شــعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک
شیراز تورج ســمواتی فرزند محمد به موجب شــکایت زهرا زارع
فرزند ســهراب به اتهــام فروش مال غیر و تحصیــل مال از طریق
نامشــروع تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلــوم نبودن محل
اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق
ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه
عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /18421م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1394بخش یک شیراز
برابر مقررات ماده  12قانون ثبت و ماده  59آییننامه مذکور اسامی
اشخاصی که نسبت به امالک مجهولالمالک واقع در بخش یک شیراز
که از اول تیرماه لغایت آخر شهریورماه تقاضای ثبت نموده با ذکر نام
و نام خانوادگی و شماره پالک و محل وقوع ملک مقدار آن برای عموم
به شرح زیر آگهی میگردد:
 -801فرامرز افراسیابی نســبت به  24سهم عرصه و  24سهم اعیان و
جواد افراسیابی و سعید افراسیابی هر یک نسبت به  28سهم عرصه و
 28سهم اعیان و میترا افراسیابی و سودابه افراسیابی هر کدام نسبت
به  14سهم عرصه و  14سهم اعیان و زهرا محمدپور نسبت به  36سهم
عرصه و  36ســهم اعیان که همگی از مجموع  144سهم عرصه و اعیان
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  87مترمربع پالک  801بخش یک
شیراز محله مشهور به کلیمیان
 -7773غالمعلــی بکتاش و نادر بکتاش و غالمرضا بکتاش و حســین
بکتاش هر کدام نســبت به  1/5دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین که قب ً
ال قســمتی از کوچه بوده به مســاحت  17/40مترمربع به
پالک  7773بخش یک شیراز دروازه سعدی به طرف فلکه تیموری
لذا هر کس نســبت به ملــک مندرج در این آگهــی اعتراض دارد
میتواند طبق ماده  14قانون ثبت از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی
تا نود روز اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت ناحیه دو شــیراز تسلیم
و رســید اخذ نماید چنانچه بین مســتدعی ثبت نسبت به پالکهای
مندرج در این آگهی دعوی در دادگاه مطرح و تحت رسیدگی است
کسی که طرف دعوی یا مستدعی است میتواند برابر ماده  17قانون
ثبت گواهی مشــعر بر جریان دعوی از دادگاه اخــذ و به اداره ثبت
تسلیم و رســید اخذ نماید ضمن ًا معترض مکلف است طبق ماده 86
آییننامه قانون ثبت و تبصره آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت و دادخواســت الزم بــه مراجع قضایی صالحه
تقدیم کند و اال حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/3 :
 /16877م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001018234مورخ  94/7/8هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خدایار ناصریکیا فرزند عباس
به شماره شناسنامه  576صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  198/98مترمربع پالک  7072فرعــی از  1793اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رســمی نصرت اطاعت محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/16882م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
آگهی ابالغ معرفی داور
بدینوسیله اعالم میشــود مدینه کریمی ششــده فرزند محمدباقر
دادخواســتی به خواســته طالق به طرفیت عبدالمنان تســلیم دادگاه
عمومی فســا نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالسه  931475ثبت
قرار ارجاع امر بــه داوری صادر گردیده و به علت مجهولالمکان بودن
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ
انتشــار این آگهی ظرف  7روز به دفتر این دادگاه واقع در دادگستری
فسا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در مهلت یاد شده نسبت
به معرفی داور اقدام نماید در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
/624م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری فسا
دهقانیان
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940771شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
شهرام سلطانی فرزند نصیباله به موجب شکایت فرهاد هنرور فرزند
محمدامین به اتهام ایجاد مزاحمــت و تهدید و توهین و افترا و تخریب
تحــت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم
ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم
الزم گرفته خواهد شد.
 /18422م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1394بخش  12فارس داراب
برابر مقررات ماده  12اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور و با رعایت
ماده  59آییننامه مذکور امالکی که در آگهیهای سابق مجهولالمالک
آگهی شده یا امالکی که در موقع ثبت عمومی شمارهگذاری و اظهارنامه
آن در سه ماهه دوم ســال  1394مربوط به حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد
و امالک شهرستان داراب به جریان گذارده شده با ذکر شماره پالک و
نام و نام خانوادگی و نام پدر و میزان سهام مالکیت و نوع ملک و مساحت
ملک به شرح ذیل آگهی میشود:
قطعه 1
 -1406آقای حبیب حاجی ابراهیمی فرزند حاجی مال ابراهیم ششــدانگ
یکباب خانه به مساحت  461/5مترمربع پالک  1406واقع در قطعه  1بخش
 12فارس داراب
 -8742خانم شــهربانو زنگنه اینالو فرزند خان بابا ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  109/25مترمربع پالک  8742واقــع در قطعه  1بخش 12
فارس داراب
قطعه 3
 -2777/1خانم رحیمه صاقیپور فرزند حاجی محمد ششــدانگ یکباب
خانه به مســاحت  209/80مترمربع پالک  2777/1بــا جمیع متعلقات و
منضمات واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب
 -8739/1آقایان حســام و محمد دهقان فرزندان علی آقا (بالمناصفه)
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  75696مترمربع پالک  8739/1با
جمیع متعلقات و منضمات واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت بــه رقبات نامبرده باال
واخواهی دارد و یا قبل از انتشــار این آگهــی اقامه دعوی نموده که در
دادگاه مطرح اســت میتواند دادخواســت واخواهی یا گواهی مشعر
بر طرح دعوی خود را ظرف مدت  90روز از انتشــار اولین آگهی نوبتی
به اداره ثبت اســناد و امالک داراب تســلیم و رســید دریافت نماید
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره
دادخواســت به مراجع قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی
ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی
عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت اســناد و امالک محل
تســلیم نماید و در این صورت اداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد تحدید حدود رقبات مذکور با
رعایت مواد  14و  15قانون ثبت اســناد بعدا ً به عمل خواهد آمد و مورد
واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده  20قانون ثبت 30
روز از تاریخ تحدید حدود میباشد این آگهی در دو نوبت به فاصله 30
روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/1 :
 /392م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001009767مورخ  94/4/30هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مظفر دادگر فرزند احمد به شــماره شناسنامه 902
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  150/22مترمربع
پــاک  5418فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2082
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی منصور زارع
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/16883م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

